
ATRIBUŢIILE POSTULUI 

 
1. conduce, îndrumă și organizează activitatea Serviciului Financiar Contabil; 

2. urmăreşte modul de întocmire a balanţei de verificare pe baza conturilor; 

3. întocmește necesarul de credite pentru luna următoare cu fundamentare pe bugetul aprobat;  

4. întocmește trimestrial darea de seamă contabilă cu situaţiile anexe acesteia; 

5. întocmește și fundamentează anual proiectul de buget pentru anul următor; 

6. verifică situaţiile cu privire la obligaţiile aferente drepturilor băneşti acordate personalului 

instituţiei; 

7. asigură evidenţa, existenţa, integritatea şi păstrarea bunurilor şi valorilor de orice fel din 

patrimoniul instituţiei; 

8. verifică evidenţa şi documentele cu privire la cheltuielile de capital; 

9. coordonează modul de întocmire a declaraţiile privind obligaţiile către stat; 

10. verifică evidența fișelor fiscale pentru impozitul de venitul global al angajaților;  

11. asigură îndeplinirea sarcinilor în aplicarea legilor şi a actelor normative cu legătură cu 

existenţa unei evidenţe contabile conform normativelor în vigoare pentru unităţile bugetare;  

12.  întocmeşte repartizarea creditelor alocate de la buget pe articole şi titluri, asigurând sumele 

necesare pentru fiecare dintre acestea, pe an şi trimestru; 

13.  întocmeşte lunar situaţii privind execuţia bugetară pe capitole, articole şi titluri, urmărind 

încadrarea în bugetul aprobat, precum şi situaţia monitorizării cheltuielilor de personal şi le transmite 

Direcţiei Generale Financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

14.  întocmeşte situațiile financiare trimestriale și anuale, respectiv rapoartele generate de 

Sistemul Național de Raportare-Forexebug  și le transmite în format electronic cât și pe suport de hârtie 

Direcției Generale Financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

15. răspunde de organizarea şi conducerea evidenţei contabile a sumelor aprobate în buget;  

16. stingerea la timp a obligaţiilor de plată către terţi; 

17.  asigură inventarierea bunurilor, cel puţin o dată pe an şi face propuneri cu privire la 

mijloacele fixe şi obiectele de inventar care urmează a fi casate; 

18.  participă la organizarea alegerilor locale şi generale, asigurând achiziţionarea materialelor 

necesare, repartizarea acestora în teritoriu şi acordarea indemnizaţiilor membrilor circumscripţiilor 

electorale din tot judeţul; 

19. execută şi urmăreşte achitarea la termen a drepturilor de personal ale salariaţilor Instituţiei 

Prefectului; 

20. întocmeşte anual fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru 

personalul serviciului; 

21. verifică respectarea condiţiilor legale în vigoare în ce priveşte angajarea, stabilirea 

salariului, promovarea în funcţii, acordarea de clase, grade şi trepte profesionale a funcţionarilor 

publici şi a personalului contractual; 

22. verifică întocmirea documentelor necesare încadrării persoanelor în instituţie;  

23. verifică întocmirea statului de funcţii şi îl supune spre aprobare; 

24. întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

25. verifică modul de întocmire privind organizarea concursurile pentru ocuparea posturilor 

vacante; 

26. verifică întocmirea bazei de date cu funcţionarii publici din instituţie;  

27. verifică şi ia măsurile ce se impun pentru buna funcţionare a Compartimentului 

Administrativ și Informatică, inclusiv justificarea consumului de carburanţi şi încadrarea în normativul 

aprobat; 

28. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei. 


